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Přenosný kondensátorový defibrilátor

Dosavadní přístroje pro přímou i nepří
mou defibrilaci mají značné rozměry a váhu
a zároveň také velkou spotřebu elektrické
energie. Mimo to impulsy, kterých se u těch
to přístrojů používá, nejsou optimální vzhle
dem k poškození srdce. Ani defibrilátor
s impulsovým autotraňsformátorem podle
čs. patentu č. 90280 původců inž. J. Pohanky
a MUDr. B. Pelešky, s impulsním autotrans
formátorem, ještě zcela neodstraňuje uvede
né nedostatky.
Defibrilátor podle vynálezu tyto nevýho
dy odstraňuje tím, že vhodně volí hodnotu
indukčnosti a kapacity LC obvodu, a dále
tím, že indukčnost je tvořena jako tlumivka
navinutá na isolačním jádře.
Podstatného zmenšení škodlivého působe
ní elektrického impulsu na srdce a snížení
váhy celého přístroje se dosáhne tím, že se
vhodně zvolí hodnoty kondensátoru 1 a in
dukčnosti 2 tak, aby doba trvání defibrilač
ního impulsu byla 5—20 ms. Hodnota kon
densátoru 1 může být v rozmezí od 16 do
100 μF. K tomu odpovídající hodnota tlumiv
ky od 0,5 do 0,01 H při napětí na defibrilač
ních elektrodách alespoň 500 V.
Přiklad provedení takového defibrilátoru
je znázorněn na přiloženém výkresu. Pře
nosný kondensátorový defibrilátor se skládá

z proudového zdroje 4, kterým může být
např. malý akumulátor, na který je připojen
známý měnič napětí 3, kterým se napětí
zvyšuje. Na výstupu měniče napětí 3 je přes
ochranný odpor 6 připojena sada paralel
ních kondensátorů 1; ve kterých se shro
mažďuje elektrická energie, dodávaná měni
čem 3. Elektrické kondensátory 1 jsou při
pojeny přes kontakt 7 spínače 8 a přes tlu
mivku 2 na defibrilační elektrody. Po nabití
kondensátoru 1 ze zdroje napětí tvořeného
akumulátory 4 a měniče 3 se kondensátor 1
po sepnutí kontaktu 7 vybije přes tlumivku
a defibrilační elektrody do obvodu pacienta.
Zařízení podle vynálezu je proti dosud
známým defibrilátorům výhodné, zejména
tím, že nákladný a těžký impulsový auto
transformátor je nahrazen lehkou tlumiv
kou, která má menší elektrické ztráty a za
řízení tím má větší účinnost, takže lze celé
zařízení snadno napájet i z bateriového
zdroje. Tím je také možno zmenšit hodnotu
kapacity kondensátoru na polovinu. Vhod
ným zvolením hodnot LC obvodu se dosáhne
takového tvaru impulsu pro defibrilaci, že
se značně snižuje poškození srdce. Tato vý
hoda zejména vynikne při opakování de
fibrilace.

PŘEDMĚT

Přenosný kondesátorový defibrilátor pro
přímou i nepřímou defibriíači srdce, u ně
hož je ke zdroji napětí paralelně připojen
kondensátor (1), jehož, jeden pól je připojen
k jedné defibrilační elektrodě, vyznačený
tím, že druhý pól tohoto kondesátoru (1),

p a t e n t u

jehož hodnota je od 16 do 100 μF , je připo
jen přes spínač (7) ik tlumivce (2), navinuté
na isolačním jádru, jejíž hodnota je od
0,5 do 0,01 H a která je dále připojena
k druhé defibrilační elektrodě.

